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gjøres for å formidle kirkens budskap 
bedre.  
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Den hellige ånd
den usynlige hjelper

Påskemorgen                              Redningsmannen                              Sangen toner                     
slukker sorgen                            er oppstanden,                 vår forsoner,    
slukker sorgen til evig tid;          er oppstanden i morgengry!             Vår forsoner til evig pris;
den har oss givet                         Helvede greder,                                 han ville bløde
lyset og livet ,                             himlen seg gleder,                             for oss å møte,
lyset og livet i dagning blid.       himlen seg gleder med lovsang ny.   for oss å møde i paradis.
Påskemorgen                              Redningsmannen                               Sangen toner,
slukker sorgen,                           er oppstanden,                                    vår forsoner,
slukker sorgen til evig tid.          er oppstanden i morgengry.               Vår forsoner til evig pris

Det var en varm julidag for noen år siden. To 
voksne søstre skulle  forberede begravelsen til 
faren sin, og ville diskutere salmevalg med pre-

sten. Far elsket salmen Påskemorgen, fortalte de. Nei, han 
snakket ikke om Gud eller troen sin. Ikke gikk han i kirka 
til vanlig heller. Påskeferien ble alltid tilbrakt på fjellet. 
Og påskedag hørte alltid far på radiogudstjenesten, og når 
salmen Påskemorgen slukker sorgen lød gjennom eteren, 
åpnet han  døra ut mot fjellet på vidt gap, slik at salmen 
lød langt utover det vinterkledde landskapet. Dette gjen-
tok seg hvert år. Og for familien var dette en stund for 
høytid. Og det var ikke ordentlig påske uten at de samlet 
seg rundt gudstjenesten og salmesangen. Og derfor hadde 
barna lyst til å synge nettopp denne salmen i begravelsen 
til faren. Men passer det nå på sommeren da? Absolutt! 
Vi kan synge Påskemorgen slukker sorgen  - eller andre 
påskesalmer - hver eneste dag hele året igjennom.

 Den forunderlige fortellingen om kvinnene som kom-
mer til Jesu grav den på den tredje dagen etter at Jesus  
var korsfestet og gravlagt, og møter den oppstandne Je-
sus, er jo årsaken til kirka. Uten troen på den oppstandne 
Jesus Kristus ville det ikke vært noen grunn til å stemme i  
salmesangen,  eller feire dåp eller samles om brød og vin 
- eller – for den del - å begrave folk i Faderen og Sønnen 
og Den hellige ånds navn.

Alle skriftene i Det Nye Testamente bygger på troen 
om at Jesus Kristus er stått opp fra de døde. Vi vet ikke 
akkurat hvordan oppstandelsen gikk til. Oppstandelsen 

er Guds eget verk. Men alle skriftene 
vitner om at det er skjedd, og hvilke 
konsekvenser det fikk for mennesker 
som trodde på budskapet. Uten troen 
på oppstandelsen er vårt budskap 
tomt, og deres tro er også tom, skri-
ver Paulus i det første brevet til me-
nigheten i Korint ca tjue år seinere. 
Vi kan ikke gripe eller begripe opp-
standelsen med vår forstand. Gud sa i 
tidenes morgen – bli lys. Gud skapte 
ved sitt ord underet i Marias mage. 
Gud reiser Jesus opp fra grava. Fordi 
Gud vil det sånn. 

Ingen av oss har sett Gud. Men 
Jesus har åpenbart for oss det vi tren-
ger å vite om Guds vesen. Budskapet 
om Jesu oppstandelse og seier over 
døden kan ikke løsrives fra resten av 
Jesu virke på jorda. For hele Jesu liv 
og virke forteller oss om Guds kjær-
lighet. En kjærlighet som søker men-
nesket. En kjærlighet som leter etter 
oss og som vil ha fellesskap med oss. 

På påskedag setter vi gjerne påske-
liljer på alteret. Hvitt eller gyllent  
markerer fest i kirka, og nyutsprung-
ne, avskårne blomster er et uttrykk 
for nytt liv. I Hoeggen pynter vi også 
kirka med sommerfugler som barn 

har laget. Sommerfuglen er et symbol 
for oppstandelsen. Larven som ligger 
i puppen gjennomgår en fantastisk 
forvandling. Den oppstår som noe 
helt annerledes og nytt enn larven. 
Henrik Wergeland har skrevet sangen 
Den prektigkledte sommerfugl som 
står i vår salmebok. Og den siste stro-
fen er slik: 

   Og alle verdens mennesker
 og alle kongebud 
 ei gjøre kan en sommerfugl.
 Det kan alene Gud.
 
La oss aldri slutte å undre oss over 
forvandlingens under. 
God påske!               

Merete Sand

 

Nattverd hjemme

Lysten og litt lengsel er der, men 
beina kan ikke lenger bære og 

det blir så fort et bry… Hva da med å 
få nattverden hjemme?

Et lite bord, godstolen. Kanskje et 
tent lys på en hvit duk. Her kommer 
besøk fra kirken. En liten kalk, litt 
vin, et sølvfat med oblater på. I den 
natt da han ble forrådet… og Dette er 
Jesu Legeme. Dette er Jesu blod. Når 
mine bein ikke vil, kommer hans. 
Gitt for deg. Og Herren velsigne deg.

Kanskje en kopp kaffe på kjøk-
kenet til etterpå? Hvis det høres fris-
tende ut for deg eller noen du kjenner 
kan du ringe diakonen i menigheten. 
Vi kan da avtale en dag vi kan mø-
tes. Og når 2 eller 3 er samlet, er han 
midt iblant.

Heide Thorsen, diakon
tlf 412 62 039 / 73 82 34 57

Påskemorgen 
slukker sorgen!



Vellykket  
tårnagent-helg 

I løpet av januar og februar har det 
blitt gjennomført tårnagentsam-
linger rundt om i hele landet, og 
helgen 5. og 6. februar ble det gjen-
nomført tårnagenthelg i Bratsberg 
kirke, hvor alle 8-åringer i Tempe, 
Leira og Bratsberg var invitert. 
Det ble en innholdsrik helg, hvor 
18 flotte tårnagenter var samlet 
i kirken. I løpet av helgen løste 
tårnagentene ulike oppdrag og fikk 
utforske kirkens skjulte skatter og 
hemmelige steder. Agentene fikk 
også besøk av lensmann Stein Brat-
seth som gav en lærerik innføring i 
hvordan politi og agenter arbeider. 
Søndag ble helgen avsluttet med 
gudstjeneste og kirkekaffe, hvor 
agentene selv bidro med drama, 
sang og baking. Gudstjenesten ble 
ledet av diakon Ingrid Sandstad. De 
aller fleste som deltok, både voksne 
og barn, var i etterkant enige om at 
dette var gøy, og noe vi gjerne kan 
gjøre hvert år. 
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Tore Strømøy, også kjent som 
”Tore på sporet”, har denne 
vinteren vært travelt opptatt 
med sitt nye TV-program ”Det 

må jeg gjøre før 
jeg dør”. 

Allikevel tok han seg tid til å ta en 
prat med oss om påska, budskapet og 
kirkas måte å presentere dette på.

”For meg, så ser jeg nok mer 
på påska som den tiden av året da 
sola begynner å titte fram og våren 
kommer. Da vender jeg nesa mot 
Frøya”, forteller Tore oss. Han 
fortsetter med å forklare at han 
selvfølgelig også har de tradisjonelle 
assosiasjonene, med gåsunger, 
påskekyllinger, påskepynt og moren 
som påskehare. ”Men for to år siden 
var jeg i Spania! Selv om jeg var i en 
liten landsby hadde de en kjempestor 
katolsk prosesjon som gikk gjennom 
gatene. Det syntes jeg var utrolig 
spennende”, forteller han. Han 

forklarer at han selv har vært med 
og gått i disse prosesjonene flere 
ganger. ”Så synger de fine sanger 
mens de går gjennom gatene, 
men de skjønner jeg jo ingenting 
av” sier Tore og ler. Han liker 

veldig godt det rituelle med disse 
prosesjonene.

”Påska har jo en 

fantastisk historie, men jeg er ikke 
alltid særlig imponert over hvordan 
kirka her i Norge presenterer den”, 
forteller Tore når han reflekterer 
over det kristne aspektet av påska. 
Vi merker fort at det å fortelle gode 
historier er Tores store lidenskap. ”Det 
er jo dette som er jobben min, det å 
presentere historier for folk. Hadde 
jeg hatt like dårlig oppslutning som 
i kirka, hadde jeg vært arbeidsledig 
for lenge siden!” Videre forteller 
han at han mener kirka må begynne 
å tenke på nye måter i å fortelle den 
fantastiske historien de faktisk sitter 
på, ”Alt fra tidspunktet gudstjenesten 
begynner på - som å legge den til et 
annen tidspunkt enn søndag formiddag 
- til å prøve nye metoder i å fortelle 
budskapet,  bør vurderes. Kanskje 
burde man ta i bruk ulike effekter, alt 
for å gjøre fortellingen mer levende og 
spennende å følge med på”.

Selv husker han godt den tiden da 
han var yngre og ble veldig fascinert 
av bibelhistoriene han hørte på 
søndagsskolen og ungdomsmøter på 
Frøya. ”Kanskje det er der min store 
lidenskap for gode historier kommer 

fra?” humrer Tore.

Eivind Bratseth

For 13,6 milliarder år siden ble 
universet til - i følge  Big Bang- 
teorien i fysikken. Enorme 
mengder energi ble til soler og 
planeter. For 4.5 milliarder år 
siden begynte vår planet  
- jorden - å bli formet sammen 
med resten av vårt solsystem. 
Fysikerne visste at det fantes 
flere solsystem. Vår galakse 
- Melkeveien - inneholder 
100 milliarder  av dem.  På 
1930-tallet trodde forskerne 
at alt det vi så på himmelen 
tilhørte Melkeveien  og at det 
var bare én galakse. 

Så fant de ut at det er flere 
galakser der ute. Mer enn 
100 milliarder! Hver med 100 
milliarder solsystem! 

Nå trodde forskerne at de 
begynte å få en viss oversikt.

Men neida! 
Forskerne har funnet ut at 

det er noe mer der ute. Noe som 
vi verken kan se eller måle. 
De kaller det svart masse og 
svart energi. Det vi mennesker 
kan fatte og observere utgjør 
kun 4% av universet!  0,4% er 
stjerner og planeter! 96% av 
universet kan vi ikke se!  Her 
råder en annen fysikk som vi 
ikke kjenner.

Da Jesus stod opp fra de 
døde, hadde han et nytt legeme. 
Han kunne plutselig vise seg 
for disiplene sine, - og forsvinne 
igjen. Han kunne gå gjennom 
vegger inn til lukkede rom. Han 
var tydeligvis laget av en annen 
fysikk som vi ikke kjenner.

Er det ikke på tide vi igjen 
begynner å ta Guds Ord på 
alvor? Energi fra Guds finger 
kan vi tro utløste Big Bang. Vår 
mektige Skaper har gitt oss et 
budskap om å komme 
til tro og bekjennelse. 
Bekjenne at Jesus er 
Herre og at  vi 
vil tilhøre 
ham og det 
livet han 
ønsker å 
gi oss.

SS    

Kirka må bli flinkere til å presentere budskapet sitt Nye fysiske lover



Klostrene på Tanasjøen
Vi sitter i en liten båt ute på sjøen 
som elva Nilen kommer fra. Tana-
sjøen er sju ganger sju mil bred. Som 
i en gryte ligger sjøen med fjellmas-
sivene rundt. Breddene er bevokst av 
tett papyrussiv. Store, runde granitt-
blokker ligger der Nilen strømmer ut 
fra sjøen og begynner på sin flere tu-
sen kilometer lange ferd mot Middel-
havet. Fra toppen av steinene stirrer 
noen hvithodete fiskeørner ned mot 
oss - svarte skarver dukker opp av 
vannet med  fisk i nebbet. Lengre inn 
blant sivene høres advarende prusting 
fra en flokk flodhester. 

Vi er på vei ut til øya Kebran Ga-
briel - en av de 37 små øyene ute i 
sjøen. På 20 av dem er det etablert 
små munkesamfunn. Noen har også 
nonner. Lenge før klostre og retreat 
ble oppfunnet i Europa hadde kristne 
her lært å søke kontemplasjon og 
stillhet; bort fra maktspillet og fristel-
sene i verden.

Øya er frodig, greinene henger ut i 
vannet. Vi legger til ved en liten, stei-
net strand. Munker er opptatt med å 
rense en stor haug med korn, noen er 
knapt 20 år. Paul Oldesen møter oss, 
mørkhudet med svart skjegg, en en-
kel kappe og med en gul lue. Smilet 
er kritthvitt og velkomsten varm.

   En steinbelagt sti fører innover 
og oppover langs trappetrinn mot 
toppen på den lille øya. Vi passerer 
de enkle hyttene til munkene. De som 
ikke arbeider med maten sitter og 
studerer skriftene - eller ber. Stillhe-

ten og freden er merkbar. Bare noen 
duer kurrer mens insekter surrer i den 
fuktige varmen.

     Gjennom en port i muren kom-
mer vi inn på toppen av øya. Foran 
oss er en større bygning, kirka. Rund, 
bygd av mur, tre og fletteverk, alumi-
niumsplater beskytter taket mot regn. 
Øverst singler det fra små metallbiter 
hengende i et stativ. Det hele minner 
mer om en buddhistisk  pagode enn 
en kristen kirke slik vi er vant med.

Barfotet går vi inn. Sivmattene er 
behagelige mot de nakne tærne. En 
av munkene viser oss rundt i halv-
mørket. Veggene er dekket av store 
bilder - enten malt på tepper eller 
direkte på muren. Illustrasjonen er 
hentet fra Bibelens fortellinger og 
fra etiopiernes lange martyrhistorie 
og rekkene med hellige menn og 
kvinner. St Georg er øya og landets 
skytshelgen. Fra hesten sin spidder 
han den onde dragen med spydet.  St. 
Gebre Manfus Kiddus er Etiopia sin 
Frans av Assisi. Fuglen han fant halv-
død får drikke seg utørst fra Gebres 
tårer som har samlet seg i øyekroken. 

Skap blir åpnet og munken viser 
fram klosterets verdisaker: gamle, 
hellige bøker  av kalveskinn, hånd-
skrevet og med kunstneriske illustra-

sjoner. Klosteret har dessuten en unik 
samling gamle etiopiske sølvkors. In-
nerst inn i kirka får vi imidlertid ikke 
komme. Tunge tepper dekker for det 
aller helligste. Der inn kommer bare 
prestene. Rommet sies å være tomt 
for utstyr, bare en kopi av Paktens 
Ark skal stå der - uttrykket for Guds 
nærvær og hellighet. 

  Munken som viser oss rundt er 
godt utdannet, snakker engelsk bra. 
15 år tidligere hadde han overlevd en 
alvorlig trafikkulykke. Han opplevde 
det som å få livet tilbake som gave 
og i takknemlighet viet han seg til 
dette spesielle livet.

Han forteller at munkene ved klos-
teret  kan komme og gå som de selv 
vil, for den tida de selv ønsket. På 
mange måter likner det hele på  mun-
ker og samfunn langt unna - Irland på 
7-800-tallet. 

Den etiopisk-koptiske kirka virker 
annerledes. Former og uttrykk er ek-
sotisk og fremmed for en nordboer. 
Likevel er fornemmelsen av noe 
kjent og nært sterkt. Påskebudskapet 
om en frelsende Gud er det samme. 
Enheten med de etiopiske kristne er 
virkelig.

Geir Dolmen
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Hoeggen menighet 
engasjert i Etiopia

Dette er landet og folkene som 
Hoeggen menighet er engasjert 

i å støtte. Utenlands misjonsarbeid 
er i hovedsaken konsentrert til 
grenseområdene mot nabolandene 
Sudan, Kenya og Somalia. Hoeggen 
menighet sine bidrag er knyttet til 
NMS (Det norske misjonsselskap) 
sitt landsbyutviklingsarbeid rundt 
Blånildalen i  vest. Her ligger også 
vennskapsmenigheten vår, i Assosa.

Nilen har sine kilder, bla. fra 
Etiopia. Her kommer 85% av vannet 
fra. Elva er verdens lengste, og 
har alltid hatt stor betydning for 
befolkningen der den slynger seg 
nordover gjennom Sudan og Egypt.

Etiopia - full av kontraster 
og mysterier (del II)
Etiopia er mangfoldets og kontrastenes land. Fattigdom og hungersnød 
er inntrykket vi oftest har. Men fjelllandet har også andre sider - 
gjestfrie mennesker, en unik natur og kulturer og historie som er noe av 
det mest fargerike og interessante et land kan tilby.



– Nå er livet bedre.
Da mamma fikk lån til å starte en 
grønnsaksbod, fikk Yohana (14) et 
helt nytt liv.

Yohana (14) er i sin egen verden 

mens han trasker ved siden av moren 
sin. Det er tidlig om morgenen, og 
han er trøtt. De skal gå langt for å 
hente grønnsaker til boden på torget. 

- Jeg hjelper mamma med jobben 

morgen og kveld. Det er en glede. 
Hun gir meg skolepenger slik at jeg 
kan få utdannelse, forteller Yohana. 
Han bor sammen med moren sin og 
tre søsken i landsbyen Chunya i Tan-

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011: 

VICOBA - microlån skaper nytt liv i Tanzania
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zania. For to år siden ble moren med 
i en VICOBA-gruppe gjennom Kir-
kens Nødhjelp.

- Da ble livet bedre. Nå har vi råd 
til mat, klær og skole, forteller den 
unge gutten. 

Skaper forandring
VICOBA (Village Community 
Banks) er spare- og lånegrupper 
der medlemmene sparer små beløp 
hver måned. Pengene samles i en 
pott, og medlemmene får anledning 
til å ta opp små lån for å investere i 
inntektsgivende arbeid og en bedre 
framtid.

- Vi startet arbeidet med VICOBA 
i 2006. I dag er det over 1000 regis-
trerte VICOBA-grupper, forteller 
Godfrey Walalaze, Kirkens Nød-
hjelps programrådgiver i Tanzania. 

Det er medlemmene selv som eier 
”banken”. Renter på lånene som tas 
opp kommer alle eierne til gode. Slik 
går overskuddet fra prosjektet tilbake 
til lokalsamfunnene. Kirkens Nød-
hjelp støtter VICOBA-gruppene med 
opplæring, i tillegg til bankbokser og 
annet materiell. 

- Jeg blir stadig imponert av men-
nesker som tidligere ikke har hatt 
ressurser til å gjøre noe ut av livet 
sitt, men som nå reiser seg på VI-
COBA-møtene og forteller den ene 
suksesshistorien etter den andre: Om 
at de kan holde barna i skolen, om at 
de har skapt seg et levebrød og at de 
tjener penger, forteller Walalaze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig 

sted å møtes for å ta tak i utfordrin-
ger i hverdagslivet. Mange som har 
blitt med i en VICOBA-gruppe har 
hørt om arbeidet gjennom sin lokale 
menighet, og mange VICOBA-grup-
per har også møtene sine i kirken, 
selv om VICOBA er et prosjekt på 
tvers av religioner.

- VICOBA gir mennesker styrke 
til å tenke igjennom hva de trenger 
og hvordan de kan få tak i det. An-
svaret blir lagt i deres hender, men vi 
kan gi dem kunnskap og støtte til å 
stå opp for sitt eget liv. Vi opplever 
at VICOBA-gruppene tenner håp, 
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning 
Yohana og moren er framme hos 
bonden der de skal hente dagens 
grønnsaker. Den unge gutten har 
drømmene klare for framtiden:

- Siden moren min er med i VI-
COBA, kan jeg studere hvis jeg job-
ber hardt for det. Jeg har lyst til å bli 
politi. Eller jobbe for at landet skal 
bli mer rettferdig. Demokrati er vik-
tig. Jeg vil være med å gjøre Tanza-
nia til et godt sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som skal 
bæres tilbake til torget. Flaks! Stort 
volum, men lett å bære. Yohana smi-
ler og myser mot sola. Denne dagen 
skal bli god.   

  

 

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon  

10. – 12. april 

- Over én milliard mennesker 
lever i ekstrem fattigdom. 
Urettferdighet tar menneskeliv 
hver dag. I år setter Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon fokus 
på økonomisk rettferdighet. 
Sammen kan vi kjempe for en 
fremtid uten fattigdom. 

- Det er menigheter landet rundt som 
står for gjennomføringen av 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 
I Hoeggen menighet vil årets 
konfirmanter være bøssebærere.

- Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over 
hele verden. 

- Støtt aksjonen direkte ved å

o Benytte kontonummer 
1594.22.87493.

o Ringe givertelefon 820 44 088 
(200 kroner)

o Sende en sms <KN100> til 2090 
(100 kroner)
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ble en varm og fin opplevelse. Tross 
14 minusgrader var rundt 125 perso-
ner til stede da organist Håkon Grot-
nes intonerte med en parafrase over 
”Folkefrelsar til oss kom”. Lederen 
for formiddagstreffet ved Leira kapell 
ønsket velkommen, og orienterte om 
opplegget for kvelden.

Wenche Waagen Evensen ledet 

programmet. Vakre sang- og mu-
sikkstykker fulgte, med allsanger 
innimellom – disse både kjente og 
ukjente.

Wenche W. Evensen var akkom-
pagnatør, og hadde lagt mye arbeid 
i kontakt med musikerne, samt sette 
sammen programmet.

De unge aktørene var alle fra 
Bjørkmyr/Tvereggen-
området. De er dyktige og 
initiativrike, og hadde blant 
annet arrangert noen av  
musikkinnslagene.

Følgende deltok: Gro He-
lene Lerflaten (fløyte), An-
dreas Rokseth (bandeonon), 
Julie Rokseth (harpe), Lena 
Wik (horn) og Siri Waagen 
Evensen (sang). Til tonene 

fra orgelet ble konserten avsluttet 
med ”Deilig er jorden”.

Alle som opptrådte fikk varm ap-
plaus og roser som takk for en mektig 
førjulsopplevelse. Det var gratis inn-
gang, men kollekten ga godt utbytte, 
slik at de unge kunne få en ekstra 
påskjønnelse.

Etter konserten var det kaffe og 
gode kaker. Rundt bordene og i salen 
ble det tid til prat med venner, naboer 
og de mange nye besøkende til kapel-
let.

Slike kvelder skaper samhørighet 
og nye kontakter, og kan være en 
viktig del av det diakonale arbeidet i 
menigheten.

erl

Førjulskonserten i Leira kapell 20. desember

Prestevikar i Tempe 

Ny kapellan i Hoeggen
Andeas Hilmo  
Grandy-Teig 
er ansatt som ny kapellan i 
Hoeggen menighet. Andreas 
har vokst opp i Trondheim og 
har studert språkvitenskap og 
teologi i Trondheim, Oxford, 
Edinburgh, Wien og Oslo. Han 
har arbeidet som vikarprest i 
ulike menigheter i Oslo siden 
han ble ordinert i august 2008. 
Andreas er gift og har snart to 
barn. Han blir innsatt i Hoeg-
gen 21. august. 

Ny sokneprest i 
Tempe/Leira/Bratsberg
Sveinung Tennfjord har takket ja til 
den ledige soknepreststillingen etter 
Audun Slettahjell. Tennfjord innsettes 
i stillingen under prostigudstjenesten 
i Leira kapell den 19. juni. Intervju 
med den nye soknepresten kommer i 
neste nummer av bladet.
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Leira kapell foran opprusting
I samtale med Marit Dale ved Kirke-
lig fellesråd får vi nyheten: Oppgra-
dering av kapellet starter etter påske. 
Akkurat nå innhentes anbud på ar-
beidene.

Råtne ytterpanel skal skiftes, hullet 
ved spiret og i sakristiet, samt skjøter 
ved pilastrene skal tettes. Grunnmu-
ren skal gjennomgå nødvendig opp-
justering, og lekkasje ved vinduene 
skal fikses. Utvendig maling av ka-

pellet er også med i restaureringen. 
Om det fortsatt blir rødt, eller det får 
tilbake den opprinnelige kvite fargen 
er ennå uvisst.

Marit Dale mener kapellet ikke vil 
bli stengt under ovennevnte arbei-
der, men brukerne må muligens tåle 
litt støv og støy underveis. Men hva 
gjør vel det, når resultatet blir en stor 
forbedring! Videre opplyser hun at 
arbeidet med driftsbygningen starter 
til høsten.

Erl

Gaute Granlund er ansatt som 
prestevikar i Tempe fram til somme-
ren. Han ble uteksaminert fra Univer-
sitetet i Oslo sist desember. Som stu-
dent hadde han tre sommervikariater 
som prest i Strinda Prosti. Gaute skal 
ordineres til prestetjeneste i Nidaros-
domen 2.påskedag.  han sier at som 
prest har han taushetsplikt og ønsker 
alle velkommen til å slå av en prat.  
Han er opptatt av at ulike mennesker 
skal få gode møter med kirka.  

- Min oppgave er å møte alle men-
nesker med respekt, slik at Guds 
kjærlighet blir synlig som det kom-
mer til uttrykk i Ordet og sakramen-
tene, sier Gaute.

Musikk i Strinda
Pasjonskonsert 

Onsdag 13. april kl. 20  
i Strinda kirke.

Vårkonsert i Hoeggen 
Onsdag 11. mai kl. 19 

i Hoeggen kirke.

W.A.Mozart 
Missa Brevis i B-dur  

Kv 275 
Søndag 29. mai kl. 18 

i Berg kirke 
Bill kr 200/150.

Nidarosdomens guttekor 
Søndag 15. juni kl. 18 

i Hoeggen kirke 
Bill kr 200/150.

For mer informasjon, se  
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/
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Underskudd i Kirkelig Fellesråd
Regnskapet for Kirkelig Fellesråd 
i Trondheim viser for 2010 et 
betydelig underskudd på kr 5.395663. 
På tross av streng kostnadskontroll 
har det ikke vært mulig å holde 
aktiviteten innen bevilgede rammer. 
Trondheim kommune har i sine 
vedtak lagt til grunn at tilskuddene 
til Fellesrådets virksomhet ligger 
omtrent 20 millioner under tilskuddet 
i tilsvarende byer. Kommunen har 
gradvis økt bevilgningene, men 
tilskuddet er fremdeles ikke stort 
nok til å dekke nødvendig aktivitet. 
Fellesrådet må selvfølgelig tilpasse 
aktiviteten til inntektene og har 
derfor gjennom hele sin virksomhet 
vært i en svært presset økonomisk 
situasjon, slik alle som er engasjert i 
menighetsarbeidet er klar over.

Det siste året har flere forhold 
virket inn på ressurssituasjonen. 
Regnskapet viser et overforbruk 
på kostnadssiden på 3 mill. 
Administrasjonen i Fellesrådet 
har hatt sykemeldinger i sentrale 
stillinger, noe som har ført til at tiltak 
for å redusere kostnadene er satt 
inn for sent. I tillegg har revisjonen 
påvist en feilføring i forhold til 
pensjonspremien. Ettersom den 
har vært ført som kostnad og ikke 
lønnskostnad er det ikke betalt 
arbeidsgiveravgift av denne. Dette 
har tilbakevirkende kraft og er en stor 
faktor i underskuddet.

For å tilpasse virksomheten til 

inntektene er derfor fellesrådet nødt 
til å iverksette drastiske tiltak. Det 
er desto mer dramatisk ettersom 
ingen del av virksomheten har noe å 
kutte inn på, alle har vært klar over 
at det har vært begrensede ressurser 
og gjort en stor innsats for å holde 
kostnadene nede. Det har altså 
likevel ikke vært nok.

Disse tiltakene vil gå utover både 
kirkegårds og menighetssektoren.

Kirkegårdssektoren har ikke 
hatt forventede inntekter og må 
kompensere for dette med redusert 
inntak av ferievikarer.

For menighetene blir det mest 
merkbart at stillinger blir stående 
ledig. Dessuten vil vi arbeide for økt 
samarbeid mellom menighetene for å 
utnytte ressursene bedre.

Vi må også legge økt vekt på 
energiforbruk og andre kostnader. 
Menighetene vil også merke at en 
større del av inntektene ved lokale 
kultur og konsertarrangement må gå 
til å dekke kostnadene ved bruk av 
kirkerommet. 

Befolkningen vil også merke 
at det vil bli færre kirker åpne 
for seremonier i forbindelse med 
gravferd og bisettelse.

Kirkelig Fellesråd har vedtatt et 
budsjett i balanse for 2011, selv med 
så drastiske tiltak til grunn er det ikke 
mulig å dekke inn hele underskuddet 
over to år slik forskriften sier. 
Kirken i Trondheim har derfor 

vanskelige år foran seg økonomisk, 
skal vi fortsatt være tilstede som en 
åpen, inkluderende og bekjennende 
folkekirke krever det innsats, 
kreativitet og samarbeidsvilje fra 
både ansatte og frivillige.

 Solveig Mjølsnes,  
Leder i Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Fastetiden startet med 
karneval på askeonsdag
Mange hadde møtt opp i utkledde versjoner på 
askeonsdag 9. mars i Hoeggen kirke. Karnevalet 
markerer starten på fasten som varer i 40 dager 
fram til påske. Etter tradisjonen skal man da bare 
ta inn et måltid om dagen og fokusere på påskens 
budskap. 40-tallet settes gjerne i forbindelse med 
Jesu 40 dagers ørkenfaste som en forberedelse til 

sin gjerning. Det 
settes gjerne også 
i forbindelse med 
jødefolkets vand-
ring i ørkenen før 
de kom inn til 'det 
forjettede land. Her 
viser noen av barna 
kvarnevalsutstyret 
sitt.
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Formiddagstreff
i Hoeggen kirke

Et møtested for fellesskap ei  
formiddagsstund, med sosialt  
samvær og variert program:  
God servering og hygge ved  

bordet, andakt, et tema,  
utlodning og allsang. 

Program for våren 2011:
Tirsdag 26. april kl. 12:                         

Oddrun Øfsti Brandsæter: Mohair-
geit – ny rase, ny næring. Andakt.        

Tirsdag 31. mai kl. 12: 
Biskop Tor Singsaas: den nye bi-

beloversettelsen. Andakt

Tirsdag 30. august: TUR
FANTASTISKE FOSEN

Med stopp ved kystmuseum i Rissa 
og Rein kloster i Stadsbygd 

Påmelding!

Ønsker du skyss til formiddagstreff, 
kan du ringe               

Cato Stai på telefon 73 91 28 83 
Han har sagt seg villig til å bli spurt, 
men må få si nei når det ikke passer.

Alle er velkommen!

 Heide Thorsen

16 fireåringer 
fikk bok
I alt 16 fireåringer hadde møtt opp 
på gudstjenesten 20.mars i Hoeggen 
kirke der de fikk motta hver sin fireå-
rsbok. Alle fireåringene i menigheten 
får tilbud om dette i forbindelse med 
trosopplæringsprogrammet, og mange 
møtte opp med familie for å motta 
boka. Etter gudstjenesten var det mat 
og drikke for alle firåringene ved et 
dekket langbord i kirkerommet.

 
Kirkelig Fellesråd i Trondheim 
(KFiT)  er et valgt organ represen-
tert ved en valgt person fra hver av 
de 20 menighetene i Trondheim, en 
representant oppnevnt av biskopen 
og en representant fra Trondheim 
kommune. Den daglig driften av 
virksomheten ledes av Kirkeverge, 
Kjell Inge Nordgård. Driften av 
de 20 menighetene/soknene i kom-
munen er delt i 6 administrative 
soner/enheter som ledes av hver sin 
enhetsleder. I tillegg har fellesrådet 
en kirkegårdsenhet som ledes av en 
enhetsleder med ansvar for drift av 
kirkegårdene. 
Kirkelig Fellesråd er ansvarlig for 
drift av kirker, kirkegårder, menig-
hetskontorer og konfirmasjonsun-
dervisning. Det er arbeidsgiver for 
ansatte i menighetene som ikke er 
prester eller kateketer (organister, 
kirketjenere, menighetssekretærer 
osv.) Fellesrådet har nå et opparbei-
det underskudd på 7 mill kr. Drifts-
budsjettet for 2011 er på 125 mill. 
kr som er finansert av Trondheim 
kommune.
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Den lille jenta vet ikke hva 
som venter henne i det 
hun deltar på sitt første 

speidermøte. De andre jentene 
er hyggelige, én viser henne 
hvordan speiderne hilser  - med 
hånda mot panna, en annen 
viser henne hvor det er best å 
finne ved til å fyre opp bålet med 
og lederen lærer henne sangen 
de synger på slutten av møtet. 
Alt har spesielle navn, alle har 
sin rolle i gruppa og alle hjelper 
hverandre. 

Etter et halvt år som speider 
har hun lært hvordan alt fun-
gerer, hun kjenner de andre i 
gruppa, og har til og med fått 
seg en venn fra en annen bydel. 
Hun kan sangene, tenner bål ved 
hjelp av én fyrstikk og har over-
nattet ute sammen med speider-
vennene sine. 

Hver uke gleder hun seg til en 
tur ut i skogen, hun lærer om 
naturen, vet hvordan hun skal 
klare seg i all slags vær og det er 
hun som er knuteeksperten og 

hun lærer stadig bort knuter til 
de nye speiderne. 

Etter ett år reiser hun på 
kretsleir. Speidere fra tre fylker 
er samlet for å bo ute ei hel uke. 
De lager maten sin på primus, 
deltar på klatring, dansekurs og 
konkurranser. Om kvelden sam-
les de rundt store og små leirbål. 
Noen rolige med allsang og sam-
tale rundt flammene, noen store 
show med humoristiske innslag, 
gospelmusikk og felleskapsfø-
lelse. 

Etter fire år blir hun patrul-
jefører, får ansvaret for å lede 

de yngre speiderne 
på speidermøter 
og planlegger egne 
turer. Sammen 
med lederne be-
stemmer hun at 
gruppa skal delta 
på leir i utlandet, 
og spent reiser hun 
ut i verden full av 
pågangsmot, men 
også full av minner 
om sitt første bål, 
sin første uteover-
natting, det første 
våte teltet og fø-
lelsen av å komme 
hjem fylt av stolt-
het over å ha klart 
seg. 

Å speide etter nye erfaringer 
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Har du lyst til å 
bli speider?

• I speideren lærer du å kle deg 
etter været - og å grave deg ned 
i tide dersom du glemte å sjekke 
værmeldingen.

• I speideren tenner du bål - og får 
fuktige bandasjer dersom du blir 
litt for ivrig.

• I speideren lærer du å pakke 
tursekken - og å bruke kart og 
kompass for å finne veien hjem 
hvis du går deg bort.

• I speideren får du mange nye 
venner - og tilgivelse hvis du har 
dummet deg ut.

Sjekk Hoeggenspeidernes nettside: 
www.hoeggenspeiderne.org  

eller ring Siri tlf 90 15 62 85.

Å være speider handler om 
å oppleve nye ting, om felles-
skap – det lille i patruljen og 
det store i verden. Vi har våre 
tradisjoner, synger vår egen 
bønn hver gang vi har vært 
samlet, samarbeider i små 
grupper – patruljer –  
og lærer oss å klare oss i  
naturen. Gjennom stadig nye 
utfordringer vil vi gi barna 
og ungdommene en trygg og 

spennende fritid, minner for 
livet og sterke vennskap. I 
Hoeggenspeiderne er du vel-
kommen til å komme og bli 
speider sammen med oss, en-
ten du er liten eller stor. 

Heidi B. Helgå
Speiderleder
Hoeggen KFUK-KFUM  
speidere
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En jevn strøm av biler kjører 
mot Hoeggen kirke en 
søndag ettermiddag i slutten 

av januar. Små og store korister i 
alle aldre samles til øvelse før den 
store konserten om kvelden - «Den 
hemmelige hagen» skal fremføres 
sammen med musikere og solister, og 
ekstra spennende er det at komponist 
Henrik Ødegaard også skal dirigere 
det hele.

Lopper i blodet
- Hysj! Hysj! Hysj! Det tar litt tid 

for oppvarmer Oddrun Bølset å få 
alles oppmerksomhet. Små jenter 
og gutter i barnekoret har mye uro i 
kroppen, noen leker med hverandres 
hår, men til slutt faller alle noenlunde 
til ro.

- Er noen nervøs? Ingen? spør 
Oddrun. Så strekkes små og store 
kropper i alle retninger, det vrikkes 
på hofter, ristes på armer og bein. 
Ansikter masseres, m-lyder lages, 
og mange andre rare lyder, etter 
hvert blir det mer melodi og diverse 
skalaøvelser.

- Har dere sovet godt i natt? Har 
dere spist middag? lurer Oddrun. 
En av ungene har ikke spist frokost 
ifølge eget utsagn, til allmenn latter i 
det store koret.

Noen formaninger må til fra 
Oddrun, særlig til de minste:

- Barn, når konserten begynner 
er det forbudt å klå noen i håret! Og 

husk å gå på do før konserten!

Mye lyd
Det blir en liten pause etter korets 

oppvarming – strykekvartetten 
kommer på plass og lager mye lyd 
mens de stemmer instrumentene, 
koret bidrar til støynivået med 
skravling. En soliststemme høres i 
det fjerne, og TV Risvollan rigger 
opp kamera og annet utstyr. Mye skal 
på plass for at konserten skal bli bra!

Så klapper komponist og dirigent 
Henrik Ødegaard i hendene. Nå 
er det klart for siste finpuss før 
konserten. Han øver først litt med 
orkesteret, bruker hele kroppen når 
han dirigerer. Så er det korets tur til å 
bli med, sammen med solistene Hilde 
Gjermundsen og Håvard Stensvold. 
Etter gjennomkjøringen mener 
komponisten at det var «litt i beste 
laget», for de fleste vet jo at det helst 
bør være en dårlig generalprøve for å 
bli en bra forestilling...
Allsang og applaus

Publikum strømmer til, konserten 

starter og går veldig bra, og på siste 
sangen får også de i salen være med 
og synge: «Vi skal møtes igjen i 
den hemmelige hagen, vi skal leke, 
vi skal synge og le! I et land uten 
gråt, der natten er som dagen, skal 
vi samles under Livets tre! Vi skal 
minnes den jord hvor vi bodde en 
gang, mens vi hilser den nye med 
jubel og sang. Vi skal møte vår 
Frelser, Han venter oss der, under 
lysende stjerner, blant blomstrende 
trær!»

Alle konsertdeltakerne får 
velfortjent applaus, det deles ut 
blomster, dirigenten gir sine til 
jenta i barnekoret som bidro med 
tekstlesing, og når May-Britt Hofsli 
i Crescendo takker dirigenten for 
at han ikke var så skummel som de 
trodde, og siterer en i barnekoret som 
hadde sagt at han er «kul», kvitterer 
han med å gå bort til barnekoret og 
si «men de er kulere»... Ingen i salen 
denne kvelden vil nok protestere så 
veldig på det!

Heidi Birkelund

Fest og glede i «Den hemmelige hagen»
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Valg av menighetsråd ved 
Kirkevalget 2011, forslag 
på kandidater og frist for 
innlevering av kandidatlister

Menighetsrådene i Hoeggen, Tem-
pe og Bratsberg er nå i gang med 
nominasjonsarbeidet til Kirkevalget 
i høst. Nominasjon av kandidater 
til menighetsrådsvalget skjer i tiden 
fram til 1. mai 2011. Kontaktadres-
ser og frister for å melde forslag på 
kandidater til nominasjonskomite-
ene i hvert av menighetsrådene fin-
nes nedenfor. 

Valgbare er medlemmer av Den 
norske kirke som bor i soknet, og 
som senest i 2011 fyller 18 år, og 
som ikke er fradømt stemmerett i 
offentlige anliggender. 

Det er anledning til å levere inn 
alternativ kandidatliste innen fris-
ten 1. mai 2011. Forslag til kan-
didatlister skal være underskrevet 

av 10 stemmeberettigede. En av 
underskriverne skal oppføres som 
kontaktperson. Kandidater skal 
være oppført med fornavn, even-
tuelt mellomnavn, etternavn og 
alder, samt adresse og yrke/stilling. 
Kandidatlisten skal ordnes i prio-
ritert rekkefølge (ikke alfabetisk). 
Kandidatlister bør ha minst 40 % 
representasjon av hvert kjønn, og 
minst 20 % representasjon av ung-
dom under 30 år. 

Kirkevalget finner sted 11. - 12. 
september 2011, med forhånds-
stemming fra 10. august. Direkte 
valg på leke medlemmer av bispe-
dømmerådet finner sted samtidig 
med menighetsrådsvalget. 

Det er mulig å søke om å få 
stemme i et annet sokn enn det en 
er bosatt i. Søknad om dette sendes 
så snart som mulig til menighetsrå-
det i det soknet en ønsker å stemme 
i. 

Kontaktadresser og frister for å 
melde forslag på kandidater til 
menighetsrådsvalget: 

Hoeggen menighet:
Kontaktadresse: Hoeggen 
menighetsråd v/leder av 
nominasjonskomiteen, Svanhild 
Christofie Hafnor,
epost: svanhild.christofie@c2i.net, 
tlf: 986 35 630
Frist: 26.april 2011

Tempe menighet:
Kontaktadresse: Tempe 
menighetsråd v/Marit Cecilie 
Samset Elvebakk, 
epost: maritcse@gmail.com,  
tlf: 932 18 871
Frist: 25.april 2011

Bratsberg menighet: 
Kontaktadresse: Bratsberg 
Menighetsråd v/leder av 
nominasjonskomiteen, Kari 
Dragsten,
 epost: halvo-dr@online.no,  
tlf: 995 16 985
Frist: 27.april 2011

For alle menighetene er fristen for 
å levere alternative kandidatlister 
1.mai 2011.

mailto:svanhild.christofie@c2i.net
mailto:maritcse@gmail.com
mailto:halvo-dr@online.no
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Tempeveien 22 (ICA-bygget) 
Tlf er 73 93 92 67.

Fossegrenda
Åpningstider 07-22 (08-20)

Gravmomenter

Flatås

Tannleger

Bredesen

Ditt prisgunstige alternativ. 

HVERDAGER 08-23 LØRDAGER 09-21
TLF. 73 96 28 92 FAX 73 96 28 94

BPVESTLIA   BUNNPRIS.NO
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS

FOR EN HYGGELIG HANDEL

Elveseter 
Begravelsesbyrå
Tlf. 72 84 50 80

Ingen tillegg 
ved konferanse i hjemmet.
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Leander Kvernemo 
Vilde Hårstad Olsen 
Madelen Mira Østhus 
Melissa Melo Landsverk 
Helene Bang Haagensen 
Marcus Myran Wichmann 
Elisabeth Næss 

Døpte

Bratsberg menighet

 
Fellesutgivelse av menighets-
bladene for Hoeggen, Tempe 
og Bratsberg.
Opplag: 11.000  
Trykk: Offset-Trykk AS

Redaksjon:  
Otto Sjelmo (red), Skule Sørmo 
(layout,foto), Eivind Bratseth, Lise 
Helen Brevik.

Fastelavensbasar  
på Bratsberg

Mandag 7.mars  gikk årets fastela-
vensbasar av stabelen i kirkestua i 
Bratsberg. Basaren har lange tradi-
sjoner i bygda. I år samarbeidet me-
nighetsrådet og NMS ( Det Norske 
Misjonsselskap) om arrangementet 
som samlet et femtitalls mennesker 
til sosialt samvær,kaffe og kakesalg 
samt spennende åresalg og trekking 
av forhåndssalg. Mange rause givere 
sørget for et rikholdig gevinstbord 
som gjorde mange til lykkelige vin-
nere. Mye godt til kaffen ble det 
også. Omtrent 60 som møtte. Det var 
kaffe og åresalg med mye latter. 
Det kom inn 16.170 kr. den kvelden. 
Pengene ble delt mellom kirke-
stua og Det Norske Misjonssel-
skap. Takk til alle som bidro med 
gevinster,kaker og arbeidsinnsats.
 

Hyggetreff  
i Bratsberg:

 
7.april i Kirkestua
3.mai er Bratsberg bedt til Leira
16.juni Dagstur! 

Bratsberg og Leira hyggetreff

Dugnad på Bratsberg 
kirkegård 
onsdag 04.05 fra kl.17
Oppfordrer folk til å hjepe til med å 
rydde til vårens høytideligheter. Ta 
med egnet utstyr. Kaffeservering.
                       

Formiddagstreff  
i Tempe
Det blir formiddagstreff på Tempe 
Helse- og velferdssenter onsdag 11. 
mai og 15. juni kl 12.00.
Treffene i Leira kapell er første tirs-
dag hver måned kl 11.00.
Tirsdag 4. mai har Marta og Odd 
Wigum et sang- og musikkprogram. 
Bratsbergs hyggetreff- deltakere 
kommer på besøk.
16. juni er det felles tur med Brats-
berg.
I Ola Frosts vei 3 er det hyggetreff 
torsdag 28. april og 26. mai kl 18.00.
  Ingrid Sandstad



20

                 

Med forbehold om endringer på grunn 
av sykmeldinger

April
03. Midtfaste søndag 
 Leira kapell kl 11  
 Samtalegudstjeneste  
 m. konfirmantene

10. 5.s.i faste 
 Bratsberg kirke kl.11 
 Samtalegudstjeneste  
 m. konfirmantene  
 Årsmøte for Bratsberg  
 etter gudstjenesten

 Tempe kirke kl 18.  
 Samtalegudstjeneste  
 m. konfirmantene

17. Palmesøndag 
 Tempe kirke kl 11 
 Høymesse

21.Skjærtorsdag 
 Leira kapell kl 11

 Kl.18.00: 
 Nattverdgudstjeneste

22.Langfredag 
 Tempe kirke 
 Langfredagsgudstjeneste

24.1. Påskedag 
 Tempe kirke kl 11 
 Høymesse

 Bratsberg kirke kl 11 
 Høymesse

25.2. påskedag 
 Ingen gudstjenester

Mai
01.1.s.e.påske  
 Leira kapell 
 Høymesse avlyses

07. Lørdag 
 Bratsberg kirke kl 11 
 Konfirmasjonsgudstj.

08.2.s.e.påske 
 Tempe kirke kl 11 og 13 
 Konfirmasjonsgudstj.

 Leira kapell kl 11 og 13 
 Konfirmasjonsgudstj.

15.3.s.e.påske 
 Tempe kirke kl 11 
 Høymesse

17. Grunnlovsdag 
 Bratsberg kirke kl 11 
 Familiegudstjeneste

22. 4.s.e.påske
 Leira kapell kl 11 
 Høymesse

29.5.s.e.påske 
 Tempe kirke kl 11 
 Høymesse

Juni
02.Kr. Himmelfartsdag 
 Felles gudstjeneste i  
 Hoeggen kirke kl 11

05.6.s.e.påske 
 Bratsberg kirke kl 11 
 Høymesse

12.1. pinsedag 
 Tempe kirke kl 11 
 Høymesse

13.2.pinsedag 
 Ingen gudstjenester

19.Treenighetssøndag 
 PROSTIGUDSTJENESTE

26.2.s.e.pinse 
 Friluftsgudstjeneste 
 Nedre Leirfoss

Kirkeskyss Bratsberg kirke : 
ring tlf.928 04 413 el. 926 92 636

Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Det blir søndagsskole i Tempe 
kirke 15. og 29. mai og 12. juni. 
Søndagsskolen deltar også med 
sang på friluftsgudstjenesten ved 
Nedre Leirfoss 26. juni.

Emilie Blikeng 
Aurora Dahlhaug-Teigen 
Julian Andrè Hanssen 
Hans Henrik Vesteraas Thaulow 
Johan Alert Vesteraas Thaulow 
Emma Angelina Bjerken-Krogstad 
Liam Bjerkan Holten 
Sverre Aune Løberg 
Nicholai Smedhaug Reierskog 
Håkon Selnæs 
Olea Gregersen 
Emil Olsen 

Pernille Hoff 
Oskar Maurstad 
Pia Halderager Ervik 
Johannes Aakerøy 
Nadia De la Plaza Domaas 
Bianka De la Plaza Domaas 
Cornelia Hole 
Ida Emilie Åril Kaald 
Rakel Ulstein 
Vilde Songedal Skriubakken 
Maren Johansen 
 Tempe

Døpte

Døde

Tempe kirke:
Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14: 73 94 95 90
Fax:  73 94 95 94
Bankgironr.: 7874.06.07862
E-post: post.tempe@kirken.trondheim.no

Web.adresser:
www.tempe.kirken.trondhem.no
www.bratsberg.kirken.trondheim.no

Kontortid: 
Telefontid: Mandag -fredag 10-14 
Kontoret er til vanlig åpent mandag- tirsdag  
og annenhver onsdag 10-14. 
Pga sykmeldinger må henvendelser  
f.t. gjøres til Hoeggen kirke.

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid til vanlig  tlf.: 73 94 95 90 
F.t. tlf. 73 82 34 50. E.post:  
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no

Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke

Sokneprest:
Esbjørn Hummelgård,  tlf.: 73 94 95 92
E post:  
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no

Vikarprest:
Gaute Granlund,  tlf..: 72 54 01 80 
Epost:Gaute.Granlund@kirken.trondheim.no 

Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad  tlf.: 73 94 95 95 
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no 

Kirketjener Tempe og Leira:
Lev Linevski tlf.: 91 56 32 21

Kantor Tempe:(ubesatt)

Kantor Bratsberg og Leira:
Erling With Aasgaard,  (permisjon) 

Enhetsleder:
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar) 
 
Menighetsrådets leder:
Kirsten Selnes
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Åshild Selnes 
Elsa Synnøve Karlsen 
Klara Mathilde Dragsnes 
Margit Johanne Gimseng 
Grethe Marie Berg 
Erna Havsten 
Per Berg 
Kari Gran 
Hjalmar Margido Wold 
Ann Lie 
Helga Sandstad 
Hariet Petharina Olivia Holte 
Nelly Pettersen 

Vidar Hanger 
Jonna Johanne Grande 
Rolf Oddvar Dyndahl 
Marselie Karoline Myhre 
Torleif Johannes Havstein 
Asbjørg Josefine Hellan 
Ivara Elfrida Rotås 
John Asbjørn Wold 
Kolbjørn Rytter 
Harald Fonn 
Ajit Singh Bains 
Randi Johanne Fische 
Målfrid Rindal 



 

22

April
03. Midtfastesøndag. Dåp. 
 Søndagsskole
10. 5. søndag i faste.  
 Samtalegudstjenester med 
      konfirmantene kl. 11 og kl. 18.  
 Søndagsskole kl. 11
12. Konfirmantenes innsamlingsaksjon  
 til Kirkens Nødhjelp
      ( ettermiddag og kveld )
15. Påskegudstjeneste for elever ved  
 Steindal skole kl. 09
17. Palmesøndag. Høymesse kl. 11.  
 Dåp
21. Skjærtorsdag. Gudstjeneste med  
 nattverd på Nidarvoll Helsehus  
 kl. 1130 og i Hoeggen kl. 19.  
 Det serveres suppe etter  
 gudstjenesten. 
22. Langfredagsgudstjeneste kl. 11
24. Påskedag. Høymesse kl. 11.  
 Dåp 
25. 2. påskedag kl. 19.  
 Vi synger påskesanger
26. Hyggetreff kl 12-14

Fra og med askeonsdag, og hver 
onsdag i fastetida blir det avholdt 
kveldsgudstjenester i Strinda kirke. 
Det vil bli annonsert forløpende.

Mai
01. Ingen gudstjeneste i Hoeggen
08. 2. søndag etter påske. 
      Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11  
 og kl. 13
11. Vårkonsert ved kirkens kor med  
 flere kl. 19
14. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11  
 og kl. 13
15. 3. søndag etter påske 
      Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11  
 og kl. 13 
22. 4. søndag etter påske
      Høymesse kl. 11. Dåp.  
 Søndagsskole.
29. 5. søndag etter påske
      Gudstjeneste kl. 11. Etterlatte er  
 spesielt invitert.
      Søndagsskole.
31. Hyggetreff kl. 12 -14

Juni
02. Kristi Himmelfartsdag. 
      Gudstjeneste kl. 11.Dåp
05. 6.søndag etter påske
      Høymesse kl. 11
12. Pinsedag. Dåp. Søndagsskole.
14. Huskonsert ved Lightning TenSing  
 Hoeggen 
15. Konsert med Nidarosdomens  
 guttekor. 
      Tidspunkt kunngjøres seinere.
16. Beboere og ansatte ved Nidarvoll  
 Helsehus inviteres  til gudstjeneste  

 med kirkekaffe
19. Treenighetssøndag.  
 Ingen gudstjeneste i Hoeggen. 
      Felles høymesse for Strinda prosti  
 i Leira kapell.
26. 2. søndag etter pinse.  
 Høymesse kl. 11.  
 Dåp

      

Se hjemmesiden for Hoeggen 
menighet for oppdatert informasjon: 
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/
 

     
      

       
 
     

      

Dette skjer i 
Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer): Una Berggård                     
Ludvig Langset Aspelund 
Filip Aukan
Liam Bjerkan Holten
Sverre Aune Løberg
Robin Fjorden Nilsen
Sigve Skarpsno Strømmen
Liam Oliver Hjelmen
Eirik Martin Svendsen
Johannes Frøseth Andersen
Hanne Grønmo Babic 
William Aasved Skjerpeng
Synnøve Kvam Solem
Emil Grande Bakken
Mina Langstrand Dragset
Bjørk Loe Grongstad
Liv Ingrid Søberg Mjaaland

Erik Sørgaard Moe
Edvin Solem
Odin Strand
Emil Hesthagen Morken
Ludvik Olsen Rønningen
Martin Waatland-Olsen
Gustav Bjarkøy
Berit Aunøien Ilstad
Anton Indergård- Evensen
Helena Christine Paulsen
Tobias Rønning Larssen-Aas
Cornelia Hole
Emma Hoem
Mathias Johnsrud
Matilde Bjørdal Sollie
Sunniva Dullum-Fjærli
Sara Alice Skjulsvik Skatvold

Døde

HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2, 
7036 Trondheim
Postadresse: Boks 5319, 7430 TRONDHEIM
Tel.: 73 82 34 50 • Fax: 73 82 34 51
Internettadr.:  www.hoeggen.no
post.hoeggen@kirken.trondheim.no
Bankkonto: 4200 24 09512

Telefontid: Mandag - fredag 10-14
Besøkstid: 
Annenhver onsdag,og hver torsdag og fredag. 
kl. 10 - 14.

HOEGGEN ÅPEN BARNEHAGE
Torsdager fra  09.00-15.00
Styrer: Marit Gilstad (vikar)
Ingrid Baksaas Nordli (permisjon) 
Musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 - 
15.00. Se også:  www.spirenbarnehage.no
Sokneprest: 
Merete Sand   tlf.: 73 82 34 52
Privat  tlf.: 73 93 71 20 

Vikarprest: Sigrid Lauglo       tlf :73 82 34 55 

Menighetspedagog:  
Torunn Stavik Karlsen (vikar)tlf :73 82 34 53
Kateket Jørg Kunzendorf (permisjon)

Kantor:  
Oddrun Bølset  tlf: 73 82 34 56

Kirketjener: 

Diakon: 
Heide Thorsen  tlf.: 41 26 20 39 
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid   tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag 
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00

Enhetsleder: 
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar) 
 
Menighetsrådets leder:  
Unni Fosser Knudsen

Døpte
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Svein Bjarne Busch 
Bjørn Olsen 
Ivar Meldal 
Britt Vevang 
Gunnar Margido Waagen 
Bjørn Roar Hellum 
Margit Henriette Hammer 
Ernst Sandstad 
Ingegerd Berg 
Lise-Marie Mikalsen 
Andrea Pauline Flor 
Ole Eldar Tørset 

Bjørn Roger Iversen 
Frode Fremstad 
Marta Maria Gjedebo 
Ola Brattset 
Odd Lilian Sørdal 
Odd Margido Hildrum 
Tore Wist 
Bjørn Ulseth 
Aud Haarsaker 
Alf Åge Wickstrøm 
Torbjørn Alf Selnes 

Logg deg inn på
hjemmesidene for
Hoeggen og Tempe!
Hjemmesidene for Tempe og
Hoeggen menigheter er under
oppfrisking! Der kan du få til-
gang til oppdatert informasjon 
om menighetslivet. Registerer 
deg, og du kan få tilgang til  
intern informasjon i de aktivitets-
områdene du er engasjert i.



Har du husket påskeegget?
"En historie knyttet til påskeeggets 
opprinnelse sier at Jomfru Maria ga 
egg til de romerske soldatene som 
korsfestet Jesus og ba dem om å være 
mildere. Tårene hennes falt på eggene 
og ga dem vakre flekker i flere farger.

I andre historier blir Maria Magda-
lena knyttet til eggene. I en av dem 
kom hun til Jesu grav for å stelle 
kroppen hans. Hun hadde med seg en 
kurv med egg til niste. Da hun kom 
fram til graven og så på eggene var 
de blitt regnbuefarget. Egget har også 
vært et symbol på oppstandelsen i den 
forstand at selv om det virker hardt og 
kaldt inneholder det nytt liv.

Et lignende under skal ha hendt 
da hun ville fortelle den romer-
ske keiseren Tiberius at Kristus var 
gjenoppstått. Keiseren lo av henne 
og sa det hun fortalte var like 
sannsynlig som at det 
hvite egget hun holdt i 
hånden skulle bli rødt. 
I samme øyeblikk fikk 
egget denne fargen. 
Den dag i dag er det en 

ortodoks tradisjon å gi sine venner 
røde egg som påskehilsen. Den røde 
fargen symboliserer Kristi blod og 
egget symboliserer her verden." (fra 
Wikipedia)

Egget kan også være ikonet på det 
nye livet, det som våkner påskemor-
gen. Da sprekker det, og det nye livet 
kommer ut. 

Mange mener at påskemorgen er kir-
kens største under. Jesus stod opp fra 
de døde. Han fikk et nytt liv, et nytt 
legeme. Ikke et slikt som han hadde 
hatt som menneske, likt hva du og jeg 
har nå. Men det livet Jesus fikk etter 
oppstandelsen, var noe helt nytt. Han 
viste seg for disiplene og stod plutse-
lig der. Han hadde gått rett gjennom 
veggene til rommet der de var. Det er 
andre fysiske lover som gjelder for 

dette livet. Men de kunne fortsatt 

gjenkjenne hverandre. Disiplene gjen-
kjente Jesus. Og det er et slikt liv han 
vil gi oss også. Dersom vi tror på han. 

Det er kun én som fikk vite at han 
skulle bli med Jesus til dette livet, til 
Paradis. Det var røveren på korset. 
Han var ikke den som var best kva-
lifisert for det, - der han sonet straf-
fen for det han hadde gjort. Men han 
trodde på Jesus. Og  det var nok.

Har du fattet dette budskapet?  Dette 
er kjernen i det kristne evangeliet. Det 
er hva du bekjenner, hva du tror på, 
som avgjør. Ikke hvor vellykket du er.

God påske!
Skule Sørmo


